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ĽUBOVNIANSKO
č. 44 / 1. november 2019 / 23. ročnÍK

Spája nás silný príbeh.
To najlepšie zo Slovenska.

Nová Kia
a

Marek Hamšík

AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.
 065 45 

Kombinovaná spotreba paliva: 5,1 - 7,1 l/100 km, emisie CO  : 134 – 162 g/km /WLTP. *Záruka 7 rokov/150.000 km. Obrázok je ilustračný.2

www.kia.sk
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0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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0905 507 735

najlepšie ceny
 v okrese SL

0905 507 735

najlepšie ceny
 v okrese SL

PREDAJ A SERVIS PC&NTB - Kristián KALETA

PREDAJ A SERVIS PC&NTB - Kristián KALETA

www.slprofi.eu

www.slprofi.eu

EL-COMP, Mierová 14, SL (za veèierkou)

0905 464 632, info@lubovnan.sk
otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h

EL-COMP, Mierová 14, SL (za veèierkou)

0905 464 632, info@lubovnan.sk
otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h

NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26 (pri Tatrabanke)

0948 823 624, info@najcomp.sk
otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h

NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26 (pri Tatrabanke)

0948 823 624, info@najcomp.sk
otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h
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TONERY a CARTRIDGE
pre všetky typy tlaèiarní

TONERY a CARTRIDGE
pre všetky typy tlaèiarní
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PREDAJ A SERVIS PC&NTB - Kristián KALETA

www.slprofi.eu

EL-COMP, Mierová 14, SL (za veèierkou)

0905 464 632, info@lubovnan.sk
otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h

NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26 (pri Tatrabanke)

0948 823 624, info@najcomp.sk
otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h
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TONERY a CARTRIDGE
pre všetky typy tlaèiarní
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0948 823 624

0948 823 624

wwww.axisreal.sk
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Čas vulgárny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Stíšením to volávala stará mama. Ob-
dobím, v ktorom už sa končilo s bu-
jarosťami, objedaním sa, hlučnosťou 
zábav a verejného prejavu.

V liturgickom zmysle to bol kedysi 
predvianočný čas, advent, termínovo sa 
začínajúci štyri nedele pred sviatkom na-
rodenia. V občianskom vnímaní sa často 
začínal už „dušičkovým obdobím“. Teda 
takmer o mesiac skôr, a to najmä v pros-
tredí, kde sa ctili určité mravné princípy 
a zásady. 

Ruský spisovateľ Vladimir Ivanovič 
Dahl (1801 – 1872) pridal k prvotnému 
významu slova vulgárnosť (oplzlosť či 
chlípna hrubosť) aj neslušnosť, priemer-
nosť či triviálnosť. Dnešní zástancovia 
akejsi priam povinnej novosti považujú 
za vulgárnosť všetko, čo sa odlišuje od 
ich svetonázoru a od ich konceptov „svet-
lej novej budúcnosti“.

Vulgarita vo verejnom priestore sa 
stáva synonymom pre „smutnosť“, úna-
vu či stereotyp. Vulgárnosť je plytkosť, 
nízkosť, zámerná povrchnosť. Alebo 
– obmedzenosť. Áno, aj obmedzenosť, 
vedomostné prázdno, aj to je vulgárne. 
Neschopnosť používať vlastný rozum a 
jeho degradácia iba na preberanie a ďal-
šie hlásanie vulgárností iných, aj to je 

vulgárnosť.
Vulgárnosť je na prvý pohľad po-

znateľná použitím obscénneho jazyka, 
ktorý uráža česť a dôstojnosť iných ľudí. 
Jej rozšírené používanie nepriaznivo 
ovplyvňuje vývoj osobnosti ako jednot-
livca, znižuje slovnú zásobu a obmedzu-
je ju. 

Vulgárnosť v spoločnosti sa prejavu-
je predovšetkým v správaní mnohých ve-
rejných činiteľov, politikov, ale aj takzva-
ných hviezd divadla, filmu a hudobného 
či módneho priemyslu. Takzvané „čier-
ne PR (vzťahy s verejnosťou)“ sú teraz v 
móde, vďaka čomu mnohí z uvedených 
celkom úspešne zvyšujú vlastnú „hod-
notu“. Ak si rozoberieme škandály tejto 
doby, ich príčinu určite nájdeme buď v  
deviantnom správaní, alebo vo vášni pre 
alkohol a drogy či v obľube porušovať zá-
kon. Ešte aj humor je natoľko vulgárny, 
že navodzuje povinnosť smiať 
sa aj na tom, čo je v slušnej 
spoločnosti smutné.

Nestojí preto aspoň za 
úvahu porozmýšľať o čase 
stíšenia, takom čase, ako 
ho poznali generácie 
našich starých ro-
dičov?

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v naších novinách

0907 887 332
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Kontaktná adresa Poprad:
Hviezdoslavova 24
tel.: 0915 547 169
email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com
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Vtipy 
týždňa

» - Aký výsledok mala vaša 
cesnaková diéta? - Spytuje 
sa lekár pacienta.
- Stratil som 8 kg. A 
všetkých známych.

» Pomýli sa raz lekár pri 
vyplňovaní dotazníku a do 
kolonky „príčina smrti na-
písal svoje meno.
- Aspoň že raz napíše prav-
du - uškrnul sa patológ.

» Miliardár sa sťažuje le-
károvi:
- V poslednej dobe sa mi, 
pán doktor, zhoršuje pa-
mäť.
- Buďte rád, budete mať 
aspoň čistejšie svedomie.

» Čo je lepšie? Parkinso-
nova alebo Alzheimerova 
choroba?
To je jedno, či to pivo roz-
lejte alebo zabudnete tam, 
kde ste ho položili.

» - Pán doktor, nemôžem 
piť.
- Dajte sem, ja môžem!

» Chodí dedko po nemocni-
ci a mrmle si:
- Žabu? Hm, nie, žabu nie. 
Mloka? Hm, nie, mloka nie.
Ide okolo sestrička a hovorí 
mu:
- Raka máte, dedo, raka!

    » redakcia
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- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
- PVC podlahy
- búracie práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

Kompletné rekonštrukcie:

JBV servis s.r.o. | 0910 214 488

Dodávateľokien a dverí
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DÁMSKE A PÁNSKE
KADERNÍCTVO

A KOZMETIKA

JAKUBIANSKÁ ZASTÁVKA,
STARÁ ĽUBOVŇA

0918 829 831
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MOŽNOSŤ ZAKÚPENIA

DARČEKOVÝCH POUKAZOV
+ VIANOČNÝCH BALÍČKOV

AJ BEZ

OBJEDNÁVOK

WWW.REGIONPRESS.SK

0907 887 332

ZVÝŠTE SI
KÚPNU

SILU
INZERCIOU 

Páči sa mi
LUBOVNIANSKO.SK

na facebooku

- nové inzeráty, 
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk

ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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BETÓNOVÉ PLOTY
/

Platí do odvolania

AKCIA 1 2 DPH
10%

prijmemeopatrovatelku@gmail.com
Starostlivos o domácnos 

a 2 staršie osoby, z toho 1 ZP, 
miesto St. ¼ubovòa - rod.dom, mzda dohodou. 57
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v naších novinách

0907 887 332

regionálnych
novín

www.regionpress.sk

PÍLENIE A OREZÁVANIE
RIZIKOVÝCH STROMOV
ohrozujúcich majetok a zdravie. S postupným 

Ponúkame orez orechov.
Kontakt: 0915 926 755
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» Predám Toyota Auris, 
rv02/2011, 1,6 valvematic, 
97kw, výborná spotreba,  k 
autu letné aj zimné pneu 
na elektrónoch originál 
Toyota. Zachovala,  serviso-
vaná,  1. majiteľ. Cena doho-
dou. Tel.0944 383 151

» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 
532 682 

» Kupim hodinky Schaf-
fhausen. tel. 0944137683
Kúpim hodinky Heuer. Tel. 
0944137683

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SL 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 2. 
strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Obyčajný človek s dobrým srdcom, ktorý 
popri svojej práci varí najchudobnejším 
Venezuelčanom. Taký je 51-ročný šéfku-
chár Tony Pereira, ktorý pracoval vo via-
cerých päťhviezdičkových hoteloch. To 
mu ale nebráni, aby pripravil jedlo pre 
ľudí, ktorí nemajú ani na chlieb.

Tony vstáva každé ráno o štvrtej. Nasadá 
na motorku a cestuje do farnosti San Sebas-
tian v meste Maiquetía, ktoré sa nachádza 
neďaleko hlavného mesta Caracas. Ešte pred 
nástupom do svojej práce ide na nádvorie, 
zapne varič poháňaný starou plynovou ná-
dobou, vezme niekoľko obrovských mosadz-
ných hrncov a každý deň venuje niekoľko 
hodín príprave jedla pre skupinu veľmi špe-
ciálnych hostí. Dnes bude ryža s kuracím 
mäsom. Desať kilogramov ryže a štyri alebo 
päť kurčiat, počíta si Tony pre seba. 

Hostí je viac ako 150, najmä deti a mladí. 
Ak by sem neprišli, nemali by v ten deň čo 
jesť. Do jedálne chodí aj 11-ročný Felipe. Kaž-
dý deň sem prichádza zhora z kopca a tlačí 
svojho otca na invalidnom vozíku. Potom 
sa musí vrátiť a znova sa vyšplhať na kopec. 
Felipe vkročí dovnútra. „Otec dnes nemo-
hol prísť, má horúčku, takže som ho nechal 
doma. Mohol by som mu zobrať nejaké 
jedlo?“ Tony s pochopením prikývne. „Naj-
prv sa naješ ty, potom niečo pripravíme.“

Tony je presvedčený, že napriek kríze 
a utrpeniu vo Venezuele existuje veľa dob-
rých ľudí. Sám seba chápe ako horčičné zrn-
ko. Nerád rozpráva o tom, čo robí, ale radšej 
hovorí o tom, prečo to robí. Preto, lebo v 
tvárach každého z týchto detí a starých ľudí 

vidí tvár Krista. Na svojom bielom odeve 
šéfkuchára nosí jednoduchý drevený kríž, 
ktorý hovorí za všetko.

Raz sa mu prišiel poďakoval istý muž 
za všetko, čo urobil pre neho a jeho deti. 
Bohužiaľ, bol taký zúfalý a vyčerpaný, 
že sa rozhodol vziať si vlastný život. Pri-
šiel sa rozlúčiť s Tonym, ktorý sa ho sna-
žil odradiť a dať mu novú nádej. Už bolo 
neskoro. Muž predtým užil jed a čoskoro 
zomrel. Aj takéto príbehy píše ťažký život 
v chudobnej krajine.

Bol to dlhý deň. Predtým, ako ide 
spať, prosí Tony Boha o silu, aby doká-
zal zajtra pokračovať vo svojej práci a bol 
schopný pomáhať svojim bratom a ses-
trám až do posledného dňa svojho života.

Tony Pereira zrejme už nezíska žiad-
nu michelinskú hviezdu. Pravdepodobne 
ani nikdy nevyhrá súťaž vo varení, no 
niet pochýb o tom, že dostáva titul šéf-
kuchára každý deň: dáva nádej a chuť do 
života mnohým ľuďom.

Tonyho sme v ACN spoznali, keď sme 
boli na návšteve vo Ve-
nezuele. ACN v krajine 
podporuje viacero pro-
jektov v stovkách farnos-
tí. Zapojiť sa do pomoci 
trpiacim kresťanom po 
celom svete sa môžete na 
www.acn-slovensko.org. 

Ďakujeme.

Šéfkuchár z Venezuely o chuti do života

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 

Glukóza je jeden z  typov jednodu-
chých cukrov, sacharidov. Pre ľudské 
telo je práve glukóza základný zdroj 
energie. 

Koncentrácia cukru v krvi sa nazýva 
glykémia. Meria sa pravidelne, je samo-
zrejmou súčasťou preventívnych, ale aj 
iných vyšetrení. Optimálna hladina je 
3,3 – 5,5 mmol/ (milomólov na liter). Od-
ráža aktuálny stav, okamžitú hodnotu 
v danej chvíli. Keď je nižšia, telo to oby-
čajne hneď dáva najavo pocitom hladu, 
nemožnosťou sa sústrediť, niekedy sa 
objavuje studený pot, triaška. Vyššiu 
hladinu ako je optimálna človek obyčaj-
ne nepociťuje, varovné príznaky chýba-
jú. Preto je dôležité chodiť na preventívne 
vyšetrenia a  zistená hodnota glykémie 
je smerodajná pri určení poruchy me-
tabolizmu cukrov. Na základe zistenia 
zvýšenej hladiny môže ísť o predstupeň 
cukrovky, prediabetes, alebo samotnú 
cukrovku, diabetes mellitus. 

Vyšetruje sa kedykoľvek, ale najčas-
tejšie nalačno a  90-120 minút po jedle. 
Vyšetrovanie je u lekára, alebo si ju môže 
merať diabetik sám jednoducho pomo-
cou prístroja – glukometra. Za cukrovku 
je považované, keď glykémia opakovane 

nalačno je vyššia ako 7,8 mmol/l, alebo 
kedykoľvek počas dňa nad 11,1 mmol/l.

Pred zistením cukrovky ale rôzne 
dlhú dobu je v  záťažových situáciách 
možné zaznamenať zvýšenú hladinu, 
prediabetes, kedy je hodnota glykémia 
vyššia ako 5,6, ale súčasne neprekraču-
je hodnotu 7,8 mmol/l. Je to v korelácii 
s  tým, že diabetes mellitus (predovšet-
kým 2. typu) nevznikne náhle z jedného 
dňa na druhý, ale obyčajne pred tým, 
ako sa zistí ochorenie, už 8-15 rokov sa 
vyvíja porucha hladiny krvného cukru, 
ktorá sa zhoršuje priemerne každý rok 
o 3-5 percent a ochorenie sa potvrdí, keď 
dôjde z  porušeniu regulácie krvného 
cukru na 50 percent.

Vhodná strava predstavuje základ 
liečby. Cvičením sa okrem 
dosiahnutia normál-
nej hmotnosti veľmi 
úspešne ovplyvňuje 
inzulínová rezistencia, 
ktorá je jednou z dvoch 
príčin vzniku meta-
bolickej poruchy.

Kedy je zvýšená hladina cukru 
v krvi už cukrovka

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

TO, RÝCHL
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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Dokázali sme, že vieme spájať - minulý týždeň 
v Liberálnom dome prvýkrát, a nie naposledy, 
rokovali na moje pozvanie zástupcovia všetkých 
demokratických opozičných strán. Čo potrebuje-
me ďalej, je čisté fi nancovanie (u nás samozrej-
mosť), pokryté regióny (áno, aj vo vašom okres-
nom meste máme zástupcu), ľudia (pribúda 
stále viac a stále kvalitnejší) a odborný program.       
Ten je našou najväčšou devízou, lebo za 10 ro-
kov existencie SaS sme nelenili. Preskúmali sme 
všetky oblasti každodenného života Slovákov      
a nielenže presne vieme, kde ich tlačí topánka, 
ale vieme aj, čo s tým robiť. Až keď pochopíte celý 
rozsah biedy slovenského zdravotníctva, škol-
stva či podnikateľského prostredia, až keď zistí-
te, prečo justícia vyzerá tak, ako vyzerá, viete dať 
hlavy dokopy s odborníkmi a vymyslieť reformy. 
Tie naše sú už v parlamente známe – sú napísa-
né vo forme zákonov a na každej schôdzi sa ich 
snažíme predložiť. Samozrejme, cez vládny valec 
Smer-SNS-Most, a najnovšie aj Kotlebova strana, 
nemajú šancu prejsť, veď načo by Slovensku bolo 
čosi konštruktívne.

My však vieme, že náš čas prí-
de. Nádej je doslova za rohom,            
volá sa voľby 2020 a my sa                           
v nich budeme uchádzať o vašu 
dôveru s účinnými riešeniami                       
a zdravým rozumom. 

Nádej je za rohom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Bojujeme proti mafi i a to je kľúčový boj. Mafi a 
nesmie ovládať štát. Ak ho ovláda, štát nefunguje 
v prospech občana, ale v prospech svojich kmot-
rov. Takýto štát rozdáva odrobinky aj občanom 
- ich lojalitu totiž nevyhnutne potrebuje. Hostina 
je však len pre vyvolených. Je neakceptovateľné, 
aby Martin Glváč zotrval na pozícii podpredsedu 
NR SR. Zverejnené informácie ho jednoznačne 
diskvalifi kujú. Ukazujú ako vyzerá štát, keď ho 
ovláda mafi a.

Bojujeme však aj na ďalších frontoch (škol-
stvo, zdravotníctvo, ekonomika), taktiež rovna-
ko dôležitých. Táto práca je trochu mimo kamier, 
ale DEJE sa. Na aktuálnej schôdzi  NRSR sa nám 
podarilo zastaviť viacero zlých zákonov z dielne 
SNS. Zároveň začína bitka o rozpočet. Naša vlá-
da sa rozhodla ísť GRÉCKOU cestou. Defi cit roz-
počtu sa zhoršuje od roku 2017, v rokoch keď je 
ekonomika na vrchole! EÚ musela zvýšiť defi cit 
Slovenska v roku 2018, pretože vláda poslala do 
Bruselu nesprávne údaje. Výdavky tohtoročné-
ho rozpočtu sa vymkli kontrole.       
Namiesto plánovaného vyrov-
naného hospodárenia, máme 
defi cit 1,5 miliardy eur. Pred-
ložený návrh rozpočtu 2020 je 
teda úplne nerealistický. Zdra-
vý rozum je najlepší recept. 
Slovensko musí čím skôr zísť 
z tejto cesty. 

Bojujeme na viacerých frontoch

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Marián Viskupič
poslanec NR SR za SaS
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Spätne, po tridsiatich rokoch, sa to zdá byť jeden krátky skok od demokratických revolúcii v r. 1989 
po rozhodnutie vstúpiť do NATO. Ale opak je pravdou. 

Načo NATO? Alebo ako Slovensko vstupovalo do Aliancie

Západní spojenci dlhé roky neprejavovali 
ani len vôľu uvažovať o možnom členstve ex-
komunistických krajín v NATO. Aj čerstvo 
slobodným štátom nášho regiónu chvíľu trvalo, 
kým ich udalosti na východ od nich, v Rusku, 
primäli hľadať bezpečie v aliancii.
 
■   Vízia bez blokov

Nová československá reprezentácia vedená 
Václavom Havlom v prvých rokoch po Nežnej 
revolúcii presadzovala skôr víziu Európy bez 
vojenských blokov. Malo to svoju logiku: vtedy 
už dožívajúci Sovietsky zväz prestal hromžiť 
proti Západu. Gorbačov dokonca Reaganovi v  r. 
1986 navrhol kompletné jadrové odzbrojenie. Ak 
superveľmoci navždy pochovali vojnovú sekeru, 
načo slúži Severoatlantická aliancia? 

■   Moskva pritvrdila
Bodom zlomu bol pre mnohých január 1991, 

kedy ruské tanky zvalcovali kordón ľudí vo Vilniuse 
v  neúspešnej snahe zabrániť odchodu Litvy zo 
ZSSR. Pre iných to bolo rozhodnutie ruskej vlády 
z r. 1996, neskôr známe ako Primakovova doktrína, 
nevstúpiť do európskych bezpečnostných inštitúcií 
a konať ako protiváha Aliancie. Začalo byť jasné, 
že násilie a možnosť vojny z kontinentu nezmizli.

■   Neutralita nie
Menšie krajiny sa logicky museli tvrdo zamyslieť 

nad ochranou vlastnej bezpečnosti. To však ešte 
nemusí automaticky znamenať vstup do NATO. 
Teoreticky prichádzala do úvahy aj neutralita. 
Tá bola však na Slovensku vylúčená po krátkej 
úvahe. Tou prvou príčinou boli náklady. Po 
osamostatnení, ešte pred vstupom do Aliancie 
kalkuloval Generálny štáb ozbrojených síl SR, 
koľko by to stálo, ak by sme si museli obranu 
zabezpečiť úplne sami. A vyšlo z toho, že by sme 
potrebovali niekoľkonásobne väčšie ozbrojené sily 
– a teda aj oveľa väčšie výdavky na ne – než aké 
máme dnes. 

■   Potreba garanta
Tým druhým dôvodom je, že neutralita má 

význam iba vtedy, ak je niekým garantovaná. Lebo 
inak je to iba prázdne slovo, ako sa presvedčila 
Ukrajina len pred pár rokmi či Belgicko počas 
druhej svetovej vojny. Boli to neutrálne krajiny 
v čase, keď ich sčasti alebo úplne okupoval 
sused, v  jednom prípade Putinove Rusko, 
v druhom nacistické Nemecko. A nám sa ani nikto 
neponáhľal našu neutralitu zaručiť. Ako už v  r. 
1993 napísal šéf Slovenskej demokratickej ľavice, 

Peter Weiss, „Neutralita v  tejto časti Európy a pri 
takých rozkolísaných geopolitických vzťahoch 
je len pre naivných. Kto by ju garantoval? V čom 
záujme by bola?“ Na tom sa nič doteraz nezmenilo.

■   Walesova iniciatíva
Začiatkom 90-tych rokov bolo priaznivcov 

rozšírenia NATO na Západe ako šafranu. 
Francúzska a  britská vláda boli proti, nemecká 
vláda bola rozpoltená. Prezidenta USA Clintona 
téma pôvodne nezaujímala. Až o  roky neskôr ho 
poľský líder Lech Walesa získal pre ideu rozšírenia 
NATO. Tú históriu je dobré mať na pamäti dodnes, 
ako odpoveď na konšpiračné teórie o  tom, ako 
bolo rozšírenie Aliancie americkým komplotom 
na izolovanie Ruska. To je čisté prekrútenie reality. 
Nie USA, ale štáty strednej Európy oň požiadali 
a  museli oň tvrdo zabojovať, aj vo Washingtone. 
Bolo to naše vlastné, správne a ťažko vybojované 
rozhodnutie. A tie argumenty, ktoré k nemu viedli, 
platia dodnes.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 4NOVEMBER  89 

Históriu je dobré mať na pamäti 
dodnes, ako odpoveď na konšpiračné 

teórie o tom, ako bolo rozšírenie 
Aliancie americkým komplotom na 

izolovanie Ruska.
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Požadujeme:

(3-ZMENNÁ ALEBO 4-ZMENNÁ PREVÁDZKA)

VÝROBCA KOMPONENTOV PRE ELEKTROTECHNICKÝ
A  AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL, 
NA UVEDENÚ POZÍCIU:

VÝHODY A BENEFITY

-nástupný bonus 75 €,
- príspevok na dopravu do 

    zamestnania a späť 2 €/deň,
- vianočná prémia (13.plat),

- mzda vždy vyplatená načas v plnej 
   výške,

- pravidelné prehodnocovanie    
   mzdových taríf,

- dotované závodné stravovanie,
- príspevok pri životnom a prac. jubileu,

- zázemie stabilnej medzinár. spoločnosti,
- komplexný školiaci program,

- vstupenky na kultúrne podujatia, špor-
    tové a relaxačné aktivity,

- príspevok na organizovanie kolektívnych 
    akcií.

OPERÁTOR/KA VÝROBY

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.
Továrenská 13, 064 01  Stará Ľubovňa
Tel. č.: 

MIESTO VÝKONU PRÁCE: 

DRUH PRACOVNÉHO POMERU: 

TERMÍN NÁSTUPU: 

MZDA:  €/
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ČLÁNKY ALEBO BANNEROVÉ PLOCHY

INZERUJTE U NÁS
12.970 VÝTLAČKOV TÝŽDENNE od BRATISLAVY

po HUMENNÉ

ĽUBOVNIANSKO

Najčítanejšie regionálne noviny
Najväčšia distribúcia
Vydávané každý týždeň
Grafika v cene inzerátu
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

zimné záhrady 
splátky od 149 €
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